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Hoort zegt het voort! 
• Hoe ziet het Palet er van binnen uit? 

• Vier kleine groepen, hoe doen ze dat? 

• Hoe krijgen ze het voor elkaar om elk 

kind te bieden wat hij/zij nodig heeft? 

• Welke mensen werken er? 

Leerkrachten, ondersteuning, …. 

 

Afgelopen maart hebben we 

onze deuren al open gezet 

zodat men de school in bedrijf 

kon zien. Overdag kan 

natuurlijk niet iedereen er bij 

zijn. Daarom hebben we 

zondagochtend 9 juli a.s. een 

inloopuur. Ouders en personeel 

van de school ontvangen 

iedereen die benieuwd is naar 

de antwoorden op bovenstaande 

vragen met een kop koffie en 

persoonlijke aandacht.  

Een bijzondere kans om eens 

een kijkje in de keuken te 

nemen en een gezonde 

vergelijking te maken.  

Dalton Ambassadeurs 
Om te beginnen feliciteren we juf Juli en 

Desiree met het behalen van hun HBO+ 

opleiding tot NT2 expert. Kinderen waarvoor 

Nederlands de tweede taal is zijn voortaan bij 

hen in goede handen. 

Tijdens hun afstudeerpresentatie lieten ze op 

fantastische wijze zien hoe dalton op Het Palet 

werkt. Medecursisten en genodigden waren 

onder de indruk! 

 

Gezonde school 
Nog steeds zien we dat sommige ouders hun 

kinderen na schooltijd op het plein opvangen en 

snoepjes uitdelen. Ook aan andere kinderen. 

We verzoeken met klem dat niet te doen. 

Het maakt het andere ouders lastig om het 

snoepen te beperken. Daarbij vinden we dat 

binnen de schoolomgeving gezond gesnoept 

moet worden. Dus liever een stuk fruit, 

komkommer of iets dergelijks. 

Nieuwe juf 
Zoals iedereen al kon lezen zijn we blij met 

onze nieuwe juf: Bregje. Ze stelde zich als 

volgt voor: 

 

Deze maand:  afscheid grp 8 en bedanken hulpouders 
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Mijn naam is Bregje van der Elst en ik ben 36 

jaar. Samen met mijn vriend en dochtertje 

woon ik in Breda. Mijn hobby's zijn hockeyen en 

leuke dingen ondernemen met mijn gezin en 

vriendinnen. 

Na de zomervakantie zal ik gaan werken in 

groep 1-2 naast juf Ellen en in groep 3-4 naast 

juf Debbie.  

De  afgelopen 13 jaar heb ik gewerkt op een 

school voor speciaal onderwijs in Rijsbergen. Na 

zo'n lange tijd vond ik het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Ik ben heel blij dat ik die gevonden 

heb binnen het Palet. Met veel zin zal ik eind 

augustus aan de slag gaan met lesgeven. 

Oudergesprekken komend 
schooljaar 

Leervorderingen bespreken:  

Er zijn vaste momenten in het jaar waarop we 

de vorderingen met ouders/verzorgers 

bespreken. Het moment aan het begin van het 

schooljaar is volgend jaar een gesprek waar 

vooral ook de inbreng vanuit de ouders en in 

groep 5 t/m 8 van de kinderen belangrijk is. 

We willen graag samen met de ouders naar het 

beste voor hun kind zoeken.  

De volgende twee vorderingengesprekken zijn 

steeds gebaseerd op een eenvoudig en duidelijk 

rapport. Twee keer per jaar, meestal in 

februari en juli,  krijgen de kinderen van groep 

2 t/m 8 zo’n rapport mee naar huis. In groep 1 

zijn er wel gesprekken, maar deze worden 

gebaseerd op de observaties in de groep. 

Op het rapport wordt de ontwikkeling van de 

leerling duidelijk in beeld gebracht. Naast 

bevindingen op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de gemiddeldes van 

allerlei methode-toetsen worden ook de 

resultaten van de laatst afgenomen relevante 

leerlingvolgtoetsen (Cito) weergegeven.  

Ouders hebben voorafgaande aan zo’n 

vorderingengesprek de gelegenheid schriften 

en werkjes van hun zoon/dochter te bekijken. 

Overigens kunt u het hele jaar door een 

afspraak maken om zaken te bespreken. We 

doen het tenslotte samen 

Leren typen 
Deze week gaf typeschool Koetsdijk haar 

laatste typeles in het gebouw van Het Palet. 

Kinderen uit het hele dorp doen daar aan mee.   

Als school juichen we dit toe. 

Toetsenbordvaardigheid helpt kinderen enorm 

bij hun vervolgonderwijs en latere beroep. 

Typeschool Koetsdijk is ook volgend jaar weer 

van de partij.Maar er zijn ook andere 

mogelijkheden, bijvoorbeeld the house of 

typing. Een cursus die geheel online wordt 

gegeven. Kinderen doen dit thuis, onder 

begeleiding van de ouders. Of op de BSO (?). 

Bij aanvang van het volgende schooljaar leggen 

we weer wat folders weg. U kunt zich natuurlijk 

ook zelf oriënteren:  

Typeschool Koetsdijk 

Thorbeckestraat 55 

4731 KN Oudenbosch 

0165-511488 

info@typeschoolkoetsdijk.nl  

www.typeschoolkoetsdijk.nl 

 

ECO, The House of Typing 

Molenstraat 46 

4701 JT  Roosendaal 

d.albers@econet.nl 

0165-318832 

Oudervereniging en ouderraad 

Zo af en toe zetten we belangrijke delen van de 

schoolorganisatie even in de spotlights. Deze 

keer de ouderraad, het bestuur van onze 

oudervereniging: 

Ongeveer 150.000 ouders in Nederland zijn 

mailto:info@typeschoolkoetsdijk.nl
http://www.typeschoolkoetsdijk.nl/
mailto:d.albers@econet.nl
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vrijwillig actief in het openbaar onderwijs. 

Ouders die veel tijd en energie in de school 

steken. Op elke basisschool is de 

betrokkenheid en medewerking van ouders 

onontbeerlijk. Het Palet vormt hierop geen 

uitzondering.  

Een voortrekkersrol wordt gespeeld door de 

ouderraad (OR). De OR fungeert als dagelijks 

bestuur voor de oudervereniging. Alle ouders op 

Het Palet zijn automatisch en zonder kosten lid 

van deze vereniging. 

De OR-leden helpen het schoolteam bij het 

organiseren en plannen van feestjes en 

uitstapjes, zoals bijvoorbeeld de projectweek, 

het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, 

het schoolreisje en nog veel meer. Via een 

werkgroep coördineren de OR-leden samen met 

één of meerdere teamleden en hulpouders deze 

activiteiten.  

Bovendien beheert de OR het geld van de 

ouderbijdrage en stelt een jaarlijkse begroting 

samen. Op basis van de jaarlijkse ouderbijdrage 

kan de OR alle activiteiten financieren c.q. 

ondersteunen. Alle ouders ontvangen jaarlijks 

een brief over de besteding van deze gelden. 

De meeste ouders van onze school zijn zeer 

begaan met het wel en wee op onze school. 

Maar helaas merken we ook in de 

ouderparticipatie een terugloop. Aan het begin 

van het schooljaar ontvangt u allemaal een brief 

om u op te geven als hulpouder bij een van de 

diverse activiteiten. Bij elke activiteit wordt 

uit de ouderraad een coördinatieteam van twee 

personen samengesteld die het voortouw 

nemen. De totstandkoming van de activiteiten is 

zo een samenwerking van OR-leden samen met 

leerkrachten en hulpouders. 

De ervaring heeft ons geleerd dat op een 

school als Het Palet, een OR van ongeveer 11 

personen het best functioneert. De laatste 

jaren nam een aantal ouders steeds met veel 

succes het voortouw bij het organiseren van 

schoolse en buitenschoolse activiteiten. We 

hebben helaas moeten constateren dat het 

aantal OR-leden is gedaald. Op dit moment 

hebben we 1 vacature, een enthousiast nieuw 

lid is dus van harte welkom. U kunt zich 

aanmelden via or@paletrucphen.nl . 

Een belangrijk recht van de ouderraad is het 

adviseren van de medezeggenschap (MR) van de 

school. De OR heeft het formele recht de MR 

gevraagd en ongevraagd advies te geven. OR-

leden bevorderen het contact tussen de ouders 

en de school en ouders onderling. Tot slot kan 

de OR optreden als een spreekbuis/wegwijzer 

richting de directie of het team van de 

leerkrachten voor allerlei zaken die zich op 

en/of rond de school afspelen. Dat kunnen 

zaken zijn die u niet direct wilt of kunt 

bespreken met de directeur of een leerkracht, 

of het betreft zaken die voor de hele school 

gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, 

regels of veiligheid. 

Dagelijkse gang van zaken: 

De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn 

een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester vertegenwoordigd. Verder 

maken coördinatoren van de verschillende 

werkgroepen deel uit van de OR. 

• De penningmeester houdt een boekhouding bij 

met de financiële verrichtingen van de OR. Op 

vraag van de OR-leden brengt hij/zij verslag 

uit over de financiële situatie van de OR. 

Daarnaast maakt hij/zij een begroting op voor 

het komende schooljaar. Deze begroting wordt 

voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. 

• Werkgroepen worden samengesteld naar 

aanleiding van een activiteit. Deelnemen aan een 

werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft 

tot doel om de activiteit in beperkte kring voor 

te bereiden en uit te werken. De resultaten van 

de werkgroep worden nadien in de OR 

besproken. Elk OR-lid neemt deel aan ten 

minste twee werkgroepen. 

De OR vergadert meerdere keren per jaar. De 

dagen waarop er wordt vergaderd, kunt u 

terugvinden op de schoolkalender. Ook worden 

ze vermeld in ’t Kwastje, zodat 

belanghebbenden hiermee rekening kunnen 

houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat 

betekent dat u van harte welkom bent om een 

vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor 

aanmelden via ouderraad@paletrucphen.nl. 

Samenstelling Ouderraad: 

De OR bestaat bij aanvang van het schooljaar 

mailto:or@paletrucphen.nl
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2017-2018 uit: 

• Karin Jukes (voorzitter) 

• Bianca Nuijten (secretaris) 

• Debbie Simons (penningmeester) 

• Jacqueline van Ginneken 

• Nicole Melissant 

• Mellanie Roks 

• Corlinda Schneijderberg 

• Amanda Smans 

• Yoica van de Velde 

Vijf namen staan hier niet meer bij. Hun 

kinderen verlaten nu of komend schooljaar Het 

Palet. Leden waarvan sommigen al tien jaar 

actief waren in de OR. Dat is wel een 

bijzondere vermelding waard, De vertrekkende 

leden zijn: Marga Schuch, Cindy Houtepen, 

Lidia Oostvogels, Claudia Engelen en Angelique 

van Lisdonk.  

Heel hartelijk bedankt! 

Stichting Leergeld en Stichting 
Jarige Job 
Vanaf 1 oktober 2001 kunnen ouders met een 

laag inkomen een beroep doen op de Stichting 

Leergeld. Deze stichting springt bij indien 

ouders de kosten die gemoeid zijn met 

schoolmateriaal, schoolkamp, schoolreisjes 

enzovoort, moeilijk op kunnen brengen. U kunt 

in contact komen met de stichting door het 

antwoordapparaat in te spreken of een briefje 

te sturen (zie achterin deze gids). 

In Nederland vieren 60.000 kinderen hun 

verjaardag niet! Stichting Jarige Job maakt 

een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert 

deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige 

Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox 

ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is 

landelijk actief en werkt samen met 

maatschappelijke organisaties die zich inzetten 

voor de meest kwetsbare kinderen van de 

Nederlandse samenleving. 

www.stichtingjarigejob.nl  

Start schooljaar 17-18 
In de eerste week ontvangen alle gezinnen weer 

een kalender. De schoolgids voor 17-18 zal 

medio augustus op onze website verschijnen.  

Het vakantierooster deelden we al eerder met 

u. Daar worden straks nog enkele studiedagen 

aan toegevoegd. Ook dit vindt u straks in de 

jaarkalender.  

Op, of kort na elke eerste woensdag van de maand,  

wordt deze nieuwsbrief verzonden naar de 

ouders/verzorgers van onze leerlingen. We 

gebruiken de afzender info@paletrucphen.nl 

Let u er op dat dit adres als “veilig” wordt 

aangemerkt door uw computer.   

Zie voor verder nieuws / foto’s onze website: 

www.paletrucphen.nl en onze facebookpagina: 

www.facebook.com/obspaletrucphen 

Geef die “fanpage” die is gekoppeld aan onze website 

een duimpje en u krijgt de berichten die op onze 

website verschijnen voortaan vanzelf in op uw eigen 

Facebookpagina. Een aanrader dus!   

Regelmatig zetten we met hulp van de OV foto’s op 

ons “mijnalbum.nl”  Die blijven daar een paar 

maanden staan. Af en toe sturen we de inloggegevens 

hiervan mee met het Kwastje. Bewaren! 

Het Kwastje verschijnt onder redactie van de 

schoolleiding. Mocht u kopij of suggesties hebben 

ter verbetering kunt u die mailen naar 

info@paletrucphen.nl 

Met gepaste trots… 
Wat hebben we toch een kanjers op Het Palet. Elke keer 

kunnen we weer anderen in de spotlight zetten: 
  

 

Een trotse Bridget 

zwemt voortaan op 

“A-niveau” 

 

 

Leidsters Maud en 

Merel zijn geslaagd 

voor kinder EHBO 

Proficiat NIKKIDS! 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
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Deze maand… 
 

• Woensdag 5 juli: uitgifte Het Kwastje van juli, periodeviering 

• Donderdag 6 juli: Verkeersproject Streetwise (grp. 3-4 start in de Vaart!) 

• Vrijdagmiddag 7 juli: Klusmiddag schoolplein 

• Zondag 9juli: van 10:00u-11:00u inloop-uur (vooral nieuwe ouders) 

• Dinsdag 11 juli: eindejaarsmusical groep 1 t/m 8 (Munnikenheide College 19:00u) 

• Woensdag 12 juli: kennismakingsochtend. Uitslapen, pas om 9:30u op school! 

• Donderdag 13 juli: afscheidsavond grp.8 Om 18:00u komen de kinderen, om 20:00u sluiten 

ouders aan. (tot 21:00u) 

• Vrijdag 14 juli: grp. 8 glijdt om 11:45u van het plein, iedereen ’s middags al vrij! 

BSO 

Een hele gezellige 

barbecue voor het 

afscheid van Finn, we 

gaan hem missen! 

 

We zijn de hele vakantie 

open en gaan weer leuke 

uitjes plannen.  

Iedereen is welkom! 
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Vorige week donderdag was het modderdag!  

Wat hebben we fijn gespeeld in de modder!  

Vies worden mag, op modderdag!!         

 

 

Nieuws van derden: 
Hieronder publiceren we eventueel berichten die werden aangeleverd door derden. Dat 

kunnen berichten zijn van culturele aard, bijvoorbeeld vanuit het sociaal cultureel werk 

(SKW) of de bibliotheek.  Of op het vlak van sport, opvoeding e/o gezondheid, bijvoorbeeld 

vanuit de gemeente, GGD of het centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

Doe mee met...  

De laatste Kindervakantiewerk in het jeugdhuis... 

 

 

 

 

 

 

Er gebeuren vreemde dingen in het jeugdhuis... 

Tijdens de verhuizing naar Agora wordt er achter op de 

zolder een verdachte doos gevonden. 

 

 

 

 

Betalen voor aanwezigheid, niet voor 

afwezigheid 

Luiers en maaltijden inclusief 

Veilige en uitdagende omgeving 

Spelen in speelzones 

Goede voorbereiding op school  

Gezelligheid zoals thuis 
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               Kom ons helpen in de week van 14 t/m 18 augustus  

     (de 5e vakantieweek).  

     Dan is het Kindervakantiewerk – Rucphen  in...          

                                jeugdhuis de Louwen.  
 


